Wereldoriëntatie
Net als in de onderbouw, proberen we in de middenbouw zoveel mogelijk leeractiviteiten te
koppelen aan het thema van wereldoriëntatie. De komende maand gaan wij het hebben over
Sinterklaas en Kerst.
We volgen het Sinterklaasjournaal en halen hier onderwerpen uit die we bespreken met de
kinderen. Bijvoorbeeld welke route de stoomboot heeft genomen vanuit Spanje, hoe chocola
gemaakt wordt, hoe de kleding van Sint en Piet heet. We hebben het er ook over dat niet alle
kinderen uit de groep het sinterklaasfeest thuis vieren. Sommige kinderen vieren andere
feesten.
Rond het thema Kerstmis komt dit terug. We hebben het over de verschillende redenen om
feest te vieren in deze periode. Sommige kinderen vieren de geboorte van Jezus. Ook wordt
gevierd dat de dagen weer langer worden door allemaal lichtjes aan te doen. Vaak gaat het om
gezelligheid in de familie, lekker tijd hebben om met elkaar samen te zijn.
We vertellen de verschillende verhalen. We hebben respect voor alle vormen, ook als je de
feesten niet viert. Dit bespreken we gezellig in de kring, met een kaarsje aan en het licht uit.
Taal
Voor taal gaan we aan de slag met het woordbenoemen. Groep 5 leert wat een
voornaamwoord is en groep 3 en 4 leren wat bijvoeglijk naamwoorden zijn. Ook gaat groep 5
nog oefenen met het ontdekken van de persoonsvorm in een zin. Dit is al eerder aangeboden
en wordt nu herhaald. Alle kinderen gaan werken met de vraagwoorden, ook wel w-woorden
genoemd. Wie, wat, waar, waarom, welke. Hier oefenen ze ook vaak mee tijdens de lessen
begrijpend lezen. Ze gaan zelf vragen maken en een verhaal schrijven. Dit alles natuurlijk in het
thema.
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Technisch lezen
Groep 4 gaat oefenen met drielettergrepige woorden die eindigen op -ing en -enen en er is tijd
voor herhaling.
Groep 3 gaat oefenen met woorden met beginclusters, bijvoorbeeld kn-, pr-, bl-. Ze lezen de
eerste twee letters dan meteen als één stukje en niet meer als losse klanken.
bl ok
blok
het blok
Verder lezen we natuurlijk iedere dag voor in de kring en lezen de kinderen ook zelf in hun
boek.
Spelling
We zijn met groep 3 gestart met spelling. Deze maand kunnen de kinderen de m-k-m woorden
en m-k-mm woorden met lange klanken, korte klanken, tweetekenklanken en begin- of
eindclusters goed schrijven.
Om de woorden goed te kunnen schrijven weten de kinderen het verschil tussen korte en
lange klanken. Korte klanken zijn a, e, i, o, u en lange klanken zijn aa, ee, oo, uu. De
tweetekenklanken zijn ui, eu, ou, au, ij, ei, oe.
De m-k-m woorden zijn woorden die uit drie klanken bestaan, zoals ka, lus, kaas, doos. Bij de
m-m-k-m woorden kan je denken aan stap, klaar. En de m-k-m-m woorden zijn kast, leest. De
m staat voor medeklinker en de k staat voor klinker.
In de groep leren wij de kinderen de woorden goed neer te leggen in hun letterdozen.
De groepen 4 en 5 krijgen diverse spellingregels aangeboden vanuit de methode. Deze maand
gaan wij met groep 4 en 5 de reeds aangeboden woorden herhalen. U kunt dan denken aan de
volgende regels:
 woorden met s/z of f/v vooraan (fiets)
 woorden op ng of nk (slang)
 woorden met sch of schr (schroef)
En voor groep 5:
 woorden op ig (dertig)
 woorden op cht (specht)
 woorden met ch (lach)
 korte klank aan het einde van een klankgroep (mollen)
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Rekenen
In groep 3 zullen we aan de volgende doelen werken:
 plus- en minsommen tot 10 met de getallenlijn;
 voorwerpen ordenen naar gewicht. Wat is een kilo en welke voorwerpen wegen een
kilo?
In groep 4 werken we aan:
 de tafel van 5 en 1;
 centiliter en deciliter en het kunnen omrekenen;
 cm, dm en m en de maten omrekenen.
In groep 5 werken we aan:
 de tafel van 15 en 20;
 de lengtematen (cm, dm, m) en kunnen omrekenen;
 wat is een kilometer en omrekenen naar meter en andersom.
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Tips voor thuis

Wat zou het leuk zijn als de kinderen ook op een andere en leuke manier aan de slag kunnen
met de doelen die zij op school aangeboden krijgen. Hierbij een paar tips!
Spelling
Thuis kunt u de kinderen helpen om korte woorden te schrijven op een blaadje. Een spontaan
dicteetje, meehelpen bij het maken van een boodschappenbriefje of een kaartje sturen naar
familie of Sinterklaas. Maak uw kind extra trots door het zelf te schrijven.
Rekenen
groep 3:
 leg cijfers van 0 t/m 10 op de grond (net als een getallenlijn) en spring samen plus- en
minsommen.
 pak voorwerpen (bijvoorbeeld kruidnoten of pepernoten) om sommen te maken en
controleer samen de antwoorden van de sommen met behulp van de getallenlijn
 doe samen een rekendictee. Dit kan op een wisbordje of een blaadje. Maak zelf een
getallenlijn op het wisbordjes van 0 t/ 10 en geef elkaar om beurten een som. U kijkt
de som samen na en verbetert waar nodig.
 laat kinderen voorwerpen zoeken die 1 kilo wegen (denk aan suiker, zak pepernoten).
Hoeveel kunnen zij er vinden? Een beetje hulp van ouders mag.
 zoek samen verschillende voorwerpen en leg ze op volgorde van zwaar naar licht en
van licht naar zwaar.
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groep 4:
 maak samen met uw kind de sommen van de tafel 1 en 5 en plak deze op een plek
waar je dagelijks langs en/of overheen loopt (bijvoorbeeld de trap) en laat elke keer de
antwoorden op de som die staat opgeschreven hardop opzeggen als jullie erover heen
lopen (let op! schrijf/typ dus alleen de sommen zonder antwoord).
 zoek verschillende materialen waarmee je de inhoud kunt oefenen. Bijvoorbeeld een
flesje water en vraag hoeveel centiliter of deciliter dit is. Waar kan je dit aan aflezen?
Reken samen om: 1 liter (pak melk) = 10 deciliter = 100 centiliter. Gebruik een
maatbeker om het te laten zien (samen de maten aflezen op de maatbeker).
 Pak verschillende materialen (ongeveer 5 per persoon), zowel klein als groot. Leg ze op
volgorde. Kijk of het in cm, dm of m omschreven kan worden.
groep 5:
 maak samen met uw kind de sommen van de tafel 15 en 20 en plak deze op een plek
waar je dagelijks langs en/of overheen loopt (bijvoorbeeld de trap) en laat elke keer de
antwoorden op de som die staat opgeschreven hardop opzeggen als jullie erover heen
lopen (let op! schrijf/typ dus alleen de sommen zonder antwoord).
 kijk onderweg welke lengtematen er te ontdekken zijn. Denk hierbij aan de
kilometerborden boven de snelweg, de fietsborden bij het fietspad, misschien de
lengte van een wandeling bijhouden via een app (bijvoorbeeld ommetje), de
hectometerpaaltjes. Praat hierover met elkaar, wat is de functie van deze maten en
kun je deze omrekenen? Maar ook: is een kilometer lang als je gaat lopen? En als je
fietst of met de auto rijdt, hoe lang je doe je er dan over? Op deze manier leren de
kinderen om maten te vergelijken en hebben ze een beeld bij de abstracte begrippen.
 Pak verschillende materialen (ongeveer 5 per persoon), zowel klein als groot. Leg ze op
volgorde. Kijk of het in cm, dm of m omschreven kan worden.
Voor de ouders en kinderen die gaan oefenen, veel plezier! Dit is uiteraard niet verplicht, het
zijn alleen ideetjes om jullie op weg te helpen. Jullie mogen uiteraard foto's delen met
de stamgroepleider!
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Toffe Tijm

We doen heel veel over Sint. Verhalen schrijven, woordslang maken,
Piet Mondriaan tekenen, rekenen met kruidnoten en de tafel van 2 oefenen met de
sokken van Sint!

1x2=2
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Lieve
Lavendel

7

8

Pittige
Pepers

9

10

11

Blije
Basilicum

Het doel van taal was het ABC kennen. Wij hebben toen met elkaar een start gemaakt met
een Sint en Piet alfabet. De kinderen mochten zelf achter een letter een piet opschrijven.
De volgende stap is met elkaar kijken of de woorden goed zijn geschreven en of wij het
nog beter op alfabet kunnen zetten.

12

13

